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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ПЕ СНИЧ КИ ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ ЕРОС  
КАО ВЕЧ НО ВРА ЋА ЊЕ ИСТОГ

Пе снич ка от кро ве ња и по твр да жи вот ног сми сла

Уко ли ко истин ски вре ди, по е зи ја мо ра би ти из раз увек об на
вља ног от кро ве ња ствар но сти, а по го то во от кро ве ња жи вог све та 
и чо ве ка. Ма ти ћев ски ре че но, по е зи ја оди ста је сте „не пре кид на 
све жи на све та”, али та све жи на се по ја вљу је на без број мо гу ћих 
на чи на. Што су ти на чи ни ма ње пред ви ди ви, то је и учи нак пе
снич ког го во ра ви ше от кри ва лач ки, из не над ни ји и бо га ти ји. Он 
то пак је сте са мо под јед ном прет по став ком: да иза свих от кри ћа 
сто ји про ду бље ни ји и об у хват ни ји до жи вљај ствар но сти од оног 
ка кав је до њих по сто јао! И да нам се у тим из не над но сти ма и 
от кри ћи ма пе снич ке ре чи не пре ста но ука зу је не са мо свет ка кав 
ни смо до ње га по зна ва ли не го и свет ко ји по твр ђу је чо ве ко ву мо
гућ ност оп стан ка, а пре све га мо гућ ност из град ње сми сла све га 
по сто је ћег! Жи вот по е зи је мо ра де ло ва ти спа со но сно по жи вот 
као та кав. 

По е зи ја, у сво јим ме на ма, у сво јој веч ној по тре би да се, увек 
из но ва, ино ва циј ски кон сти ту и ше, има, пре свих оста лих, је дан 
је ди ни ко рек тив и јед ну је ди ну истин ску про ве ру, а она је са др жа
на у нео п ход но сти ен те ле хиј ског, те ле о ло шког уте ме ље ња људ ске 
сло бо де у чи ну тра га ња за са мим оп стан ком и за сми сле но шћу 
то га оп стан ка. У не ким об ли ци ма сво је кон кре ти за ци је ино ва тив
ност по не кад са свим из гу би сми сао ка да се осло ни на пер вер ти ра не 
об ли ке ис ку ства ко ји ни су у ста њу да обез бе де пу ни ну и об у хват
ност ствар но сти, па ни истин ско тра га ње за усло ви ма оп стан ка и 
за свр хо ви тим сми слом. У та квим окол но сти ма мно го је сми сле
ни је не ин си сти ра ти на ино ва ци ја ма и на ре во лу ци о нар ним про
ме на ма све га по сто је ћег. Та да се од ино ва ци о не па ра диг ме и ње не 
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зах тев но сти чо век и свет мо ра ју ма ло од мо ри ти, и то она ко ка ко се 
у сфе ри по е ти ке од ре во лу ци о нар ног за но са пре ла зи на ис тра жи
вач ку по све ће ност, те ка ко се у сфе ри кул ту ре од аван гар де пре ла
зи на пост мо дер но ста ње. Та да ће се мно го сми сле ни јим по ка за ти 
от кри ће оног већ дав но по зна тог, али за бо ра вље ног и за ту ре ног 
ис ку ства: то су си ту а ци је у ко ји ма нам се не што ве о ма, ве о ма ста ро 
мо же по ка за ти као веч но мла до! Ди ја лек ти ка от кро ве ња ве о ма до
бро по зна је тај са знај ни мо ме нат ка да се от кри ће но во га пре по зна 
у оно ме што је ар хи пред мет ност и ар хи ствар ност. Кад до та квог 
спо ја от кро ве ња и древ но сти до ђе, то су бла го сло ве ни тре ну ци! 
Јер по е зи ја је, па ра док сал но ре че но, за сно ва на на стра сти от кри ћа 
и ино ви ра ња ствар но сти ко ја се ис по ста вља у об ли ку веч ног вра
ћа ња истог.

Ха лил Џу бран ве ли да „тај на пе ва ња се на ла зи из ме ђу ви бра
ци ја пе ва че вог гла са и ку ца ња ср ца оно га ко ји слу ша”.1 У том сми
слу по е зи ја је пот пу но упо ре ди ва са еро сом као он тич ким на че лом 
ствар но сти и кључ ним чо ве ко вим енер гет ским по ри вом. Кад у чо
ве ку пу ном сна гом про ра ди ерос, он га про тре се она ко ка ко мо же 
са мо ар хи на че ло све га по сто је ћег, али тај по трес се од ви ја на са свим 
нов, не сва ки да шње свеж и нео че ки ван на чин: он се де ша ва, упра во, 
као от кро ве ње! Ерос је, да кле, из раз не чег ар хај ски ста рог, јер при
па да исто ри ји не са мо чи та вог људ ског ро да не го и це лог жи вог 
све та, па чак и све ми ра, тј. уни вер зу ма у це ли ни. Ерос је, исто вре
ме но, нај ди на мич ни ји, нај а у тен тич ни ји и нај ин ди ви ду ал ни ји до
жи вљај сва ке људ ске је дин ке: он је обе ле жен чи ном от кро ве ња са
мо га се бе уну тар це ло куп ног спле та ге не рич ких свој ста ва људ ског 
би ћа и ствар но сти у це ли ни. У то ме се ис ка зу је сми сао об је ди ња
ва ња и ин те гри са ња не чег су штин ски, ар хај ски ста рог и фе но ме
но ло шки мла дог, но вог у људ ском ис ку ству. Веч но вра ћа ње истог 
у ерот ском жи во ту не ког чо ве ка увек се ис по ља ва на ау тен ти чан, 
на гла ше но ин ди ви ду а лан, не по но вљив и не за бо ра ван на чин.

Слич ни про це си и ис хо ди зби ва ју се и у ау тен тич но сти, ин ди
ви ду ал но сти и не по но вљи во сти пе снич ких до га ђа ња. Сва ка истин
ска по е зи ја мо ра ла би се ис по ља ва ти као из ра зи та но ви на без ко је 
би ау тен тич ни из раз на шег до ба био не под но шљи во си ро ма шни ји, 
па из та кве по став ке про ис хо ди им пе ра тив укљу чи ва ња упра во 
те вред но сти и од го ва ра ју ћег на чи на из ра жа ва ња у круг све оп ште 
при хва ће них чи ње ни ца. Али, гле па ра док са, та ман кад са гле да мо 
све чи ни о це ино ви ра ња пе снич ких и књи жев них кон вен ци ја, вр ло 
од луч но ће мо се су о чи ти и са чи ње ни цом да тај об лик из ра зи тих 

1 Ха лил Џу бран, Ду хов не из ре ке, прев. Ја сми на Пу љо, Гра фос, Бе о град, 
б. г., 17.
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ино ва ци ја про го ва ра из ду бо ке ар ха и ке, из не ког ре зер во а ра до жи
вља ја са ко јим осе ћа мо ве ков ну, ми ле ни јум ску при сност, а тај до
жи вљај пот пу но пре ва зи ла зи уске окви ре на шег ин ди ви ду у ма. Све 
то је та ко јер пе снич ко от кро ве ње до но си спе ци фич ну по твр ду жи
вот ног сми сла и не чег он тич ки ва жног за оп ста нак људ ског ро да 
и све та у це ли ни.

Про блем раз вој них то ко ва

Да би се по твр ди ла као пу ни из раз чо ве ко ве сло бо де, по е зи ја 
је одав но, а на ро чи то од по че та ка мо дер ни те та са Ш. Бо дле ром, 
П. Ве р ле ном, А. Рем бо ом, С. Ма лар ме ом, Е. А. По ом, В. Вит ме ном, 
Е. Ди кин сон, М. Ме тер лин ком, Е. Ади јем, А. Г. Ма то шем, Л. Ко сти
ћем, В. Или ћем, Ј. Ду чи ћем, М. Ра ки ћем, С. Пан ду ро ви ћем, В. П. 
Ди сом и др., на сто ја ла да бу де пу но от кри ће ствар но сти. Из тих 
раз ло га је мо дер на по е зи ја увек тра га ла за оним што по е зи ја пре 
то га ни ка да ни је би ла, па је из тих ре зер во а ра соп стве ног не би ћа 
на сто ја ла да утвр ди основ не раз ло ге соп стве ног по сто ја ња. Са аван
гард ним по кре ти ма дру ге и тре ће де це ни је XX ве ка (Г. Апо ли нер, 
Б. Сан драр, Т. Ца ра, А. Бре тон, П. Ели јар, Ф. Су по, Г. Бен, Г. Тракл, 
Б. Брехт, Х. Бал, К. Шви терс, Ф. Т. Ма ри не ти, В. Ма ја ков ски, В. 
Хлеб њи ков, А. Кру чо них, Д. Хармс, Е. Па унд, Е. Е. Ка мингз, В. К. 
Ви ли јамс, Л. Ка шак, С. Ко со вел, Т. Ма ној ло вић, М. Ћур чин, Љ. Ми
цић, Б. В. По љан ски, Д. Алек сић, М. де Бу ли, М. Ри стић, Д. Ма тић, 
А. Ву чо, О. Да ви чо, Љ. Јо цић и др.), као и са нео а ван гар дом (Х. и 
А. де Кам пос, Д. Пи ња та ри, Е. Го мрин гер, Е. Ми чи ни, М. Пер фе
ти, П. Гар ни је, Ж. Ф. Бо ри, А. Шо пен, Ф. За го рич ник, Т. Ша ла мун, 
И. Слам ниг, Б. Ма леш, В. Ра до ва но вић, М. То до ро вић, В. Р. Ту цић, 
В. Де спо тов и др.), тај от клон у од но су на оно што по е зи ја до са да 
ни је би ла по ста јао је све очи глед ни је при су тан, об ли ко ван им пе
ра ти вом ре во лу ци о нар не, ра ди кал не из ме не по е зи је и све та, чак 
и по це ну по вре ме них или трај них жр тво ва ња на пу ту ве чи тог тра
га ња за сми слом све га по сто је ћег. То ком тих до га ђа ња по е зи ја је 
би ла из ло же на три ма ра ди кал ним про це си ма (де спи ри ту а ли за ци
је, де фик ци о на ли за ци је и де ма те ри ја ли за ци је књи жев ног чи на), ко ји 
до при но се да она све ви ше гу би од оних дра го це них функ ци ја 
зна чај них за чо ве ков оп ста нак, а све ви ше раз ви ја по ступ ке соп стве
ног уте ме ље ња као по е тич коино ва тив не, ис тра жи вач котех нич ке 
чи ње ни це. По е зи ја је све очи глед ни је по ста ја ла пре по зна тљи ва и 
дру га чи ја у од но су на тра ди ци ју, она је уме ла да бу де из у зет но под
сти цај на и от кри ва лач ка, али све ма ње је у њој при сут на по тре ба 
да се та квом кре а тив ном прак сом утвр ђу је и по спе шу је оп ста нак 
људ ског ро да и ње го вог све та. Ако смо да нас дра ма тич но су о че ни 
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са гу бит ком та квих сми сло то вор них функ ци ја пе снич ке ре чи, 
ни је ли на стао тре ну так им пе ра тив ног по врат ка пе снич кој ар хаи
ци као от кро ве њу ствар но сти и веч ном вра ћа њу истог? 

Као пе сни ци сред ње ли ни је, ко ји сво ју фор му лу мо дер ни те та 
успе шно гра де чу ва ју ћи ви со ко ре ле вант ну спи ри ту ал ну, фик цио
нал ну и ма те ри јал ну ди мен зи ју пе снич ког чи на, је су пе сни ци по пут 
Ш. Бо дле ра, П. Вер ле на, А. Рем боа, П. Ва ле ри ја, П. Кло де ла, С. Џ. 
Пер са, А. Ми шоа, В. Б. Јеј тса, Т. С. Ели о та, Е. Л. Ма стер са, В. Х. 
Од на, А. Гин збер га, Ш. Хи ни ја, Ш. Ге ор геа, Р. М. Рил кеа, П. Це
ла на, Х. М. Ен цен сбер ге ра, Ђ. Ун га ре ти ја, Г. Г. Лор ке, Ф. Пе сое, 
Х. Л. Бор хе са, К. Ка фа ви ја, Ј. Се фе ри ја, А. Бло ка, Б. Па стер на ка, 
О. Ман дељ шта ма, Н. За бо лоц ког, А. Ах ма то ве, М. Цве та је ве, Ј. 
Брод ског, Ч. Ми ло ша, Т. Ру же ви ча, З. Хер бер та, В. Шим бор ске, 
Л. Бла ге, Н. Ста не скуа, Ј. Пи лин ског, Ш. Ве ре ша, Т. Тран стре ме ра, 
Р. Та го ре, Х. Џу бра на, Е. Коц бе ка, Т. Ује ви ћа, А. Б. Ши ми ћа, С. 
Ми ха ли ћа, Д. Дра го је ви ћа, Ј. Ду чи ћа, В. П. Ди са, М. Цр њан ског, 
Р. Пе тро ви ћа, М. На ста си је ви ћа, Р. Дра ин ца, В. По пе, М. Па вло ви
ћа, И. В. Ла ли ћа и др. Ти нај бо љи пе снич ки при ме ри нам по ка зу ју 
ка ко по е зи ја мо же да, на из глед, на пу сти тра ди ци о нал не функ ци је 
из град ње сми сла, али да се исто вре ме но тим функ ци ја ма вра ћа на 
убе дљи ви ји и нео че ки ва ни ји на чин не го што би се то по сти гло без 
прет ход них лу та ња и упор них ис тра жи ва ња. Нај у бе дљи ви ја до сег
ну ћа сми сла по сти жу се он да ка да нам се учи ни да сми сла ви ше 
не ма, а он се из не на да по ја ви у си ту а ци ја ма ко је се чи не без из ла
зним. Упра во у тој нео че ки ва но сти и у том обр ту, по е зи ја као от кро
ве ње нај е фект ни је оства ру је сво ју ми си ју. 

Та кав обрт нај у спе шни је се оства ру је та ко што се упор но тра
га за, на из глед, ра ди кал но но вим, у про шло сти са свим не по зна тим 
фе но ме ни ма ко је ис по ста вља са вре ме ни, мо дер ни и пост мо дер ни 
свет. За ста ти згр чен над нео че ки ва но шћу но вих по јав них об ли ка 
све та и уко чи ти свест пред тим об ли ци ма не из гле да на ро чи то 
сми сле но. Хе ра клит би из ду би на ар хај ске, мит скофи ло соф ске 
све сти ре као: „Глуп чо век има тај оби чај да оста не за па њен на сва
ку (но ву) реч ко ју чу је.”2 Из не над ним оба сја њи ма све та нај ум ни је 
је при сту пи ти са спрем но шћу да се са гле да и не ка кав ду бљи, скри
ве ни ји сми сао у фе но ме нал но сти би ћа ко ја су нас за се ни ла. А уду
бљи ва њем у при ро ду тих и та квих фе но ме на пре или ка сни је су
сре шће мо се са об ли ци ма ствар но сти ко ји пред ста вља ју њи хов 
ана лог ни, или ге нет ски, или узроч нопо сле дич ни, или са мо при
вид ни и вир ту ел ни аде кват. Кад се у по ет ској све сти ус по ста ви 

2 Ми ро слав Мар ко вић, Фи ло зо фи ја Хе ра кли та Мрач ног, Но лит, Бе о град 
1983, 206.
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не ка кав пред мет, он по чи ње да ра ди у мно штву раз ли чи тих и са
свим нео че ки ва них пра ва ца. От кри ва ње огром них про стран ста ва 
та квих ди се ми на ци о них про це са омо гу ћу је по е зи ји да де лу је исто
вре ме но као от кро ве ње, али и као ар ха и ка; као ин ди ви ду ал ни, из
не над ни до жи вљај, али и као ар хај ски, он тич ки ерос. У том дво стру
ком про ди ра њу и от кро ве њу кри је се оно нај вред ни је што по е зи ја 
мо же да по ну ди.

Тро шност и ефе мер ност фе но ме на ко ји кон сти ту и шу наш 
да на шњи по глед на свет нај бо ље је, сто га, су о чи ти са вре ме ни то
шћу чо ве ко вог по сто ја ња уоп ште, а вре ме ни тост на да ље до ве сти до 
рав ни без вре ме ног и веч ног, ма ко ли ко људ ска ми сао да нас сум
ња ла да та ко шта уоп ште по сто ји. До са да шња ис ку ства нам ја сно 
го во ре ка ко се ове ши ре и ви ше ди мен зи је чо ве ко ве сми сло то вор
но сти нај не о че ки ва ни је от кри ва ју упра во у њој са мој, у по е зи ји. 
По е зи ја, по сво јој при ро ди, мо же та кво от кро ве ње сми сла да обез
бе ди, али да ли то мо гу и по је ди ни пе сни ци, то је пи та ње на ко је се 
од го ва ра са мо ау тен тич ном, не по но вљи вом при ро дом де ла у на ста
ја њу. Због то га сва ова на чел на пи та ња мо ра да раз ре ша ва сам пе
сник, и то сва ким сво јим сти хом, сва ком пе смом, сва ком књи гом, 
као и це ли ном сво га опу са. Уко ли ко же ли да бу де на ви си ни за
дат ка ко ји пе снич ки дух ис по ста вља, пе сник мо ра да, увек из но ва, 
от кри ва са мо га се бе, да от кри ва чи тав свет у ко јем по сто ји и да у 
ње му гра ди сми сао све га по сто је ћег. 

Свет ме ди ја и по ет ске ко му ни ка ци је

По след њих сто ти нак го ди на у сре ди ште па жње пе снич ке и 
књи жев не кре а тив но сти ис по ста ви ли су се об ли ци ме ди ја и по ет ске 
ко му ни ка ци је ко ји до ми ни ра ју у на шем вре ме ну, па пе сни ци при
род но на те иза зо ве од го ва ра ју она ко ка ко им њи хо во зна ње и сен
зи би ли тет на ла жу. Ме диј ски фе но ме ни по пут штам пе, ра ди ја, те
ле гра фа, те ле фо на, фил ма и те ле ви зи је по ста ли су већ чи ни о ци 
кла сич ног мо дер ни те та, па је без њих не мо гу ће за ми сли ти сли ку 
све та чо ве ка мо дер ног и пост мо дер ног до ба. По след њих де це ни ја 
пак у сре ди шту ме диј ске па жње на шао се ин тер нет као нај сло же
ни ји ин тер ме ди јал ни и ин тер ак тив ни об лик ко му ни ка ци је ко ји је 
ика да осми шљен. То не мо же а да не оста ви озбиљ не по сле ди це на 
нај кре а тив ни је об ли ке књи жев не и пе снич ке прак се. Основ на при
ро да књи жев ног и пе снич ког из ра за са др жи не што ар хај ски ста ро, 
али тој ста ри ни увек мо же мо при до да ти и еле мен те ко ји је чи не са
став ним де лом но вих вре ме на у ко ји ма жи ви мо и ства ра мо. При том, 
чи ни о ци мо дер ни те та ни су не ка кав про сти до да так не чем ста рин
ском, не го су они по сле ди ца про ми шља ња ка ко се оно пе снич ки 
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ста рин ско мо же одр жа ти де лат ним и у епо ха ма ко је су бит но дру
га чи је од дав но про ху ја лих вре ме на. Ди ја лек ти ка укр шта ња ар хај
ског и мо дер ног све та ус по ста вља се ду бо ким до жи вљај ним чи ном, 
а не про стом агло ме ра ци јом и ку му ла ци јом чи ње ни ца раз ли чи тог 
про фи ла, че сто без ре да и по рет ка.

У свим фе но ме ни ма ко ји се на ме ћу са ја ким ре во лу ци о нар ним, 
фу ту ри стич ким пре тен зи ја ма мо гу се, чак ре ла тив но ла ко, одво ји
ти они чи ни о ци чи ји су до при но си по вр шни, ли ше ни те мељ ни је 
и ду бље уко ре ње но сти у би ћу по сто је ћег, с јед не стра не, од оних 
чи ни ла ца ко ји, као тра га чи за скри ве ним ду би на ма, мо гу би ти од 
нај ве ћег сми са о ног зна ча ја, с дру ге стра не. Не уме ти одво ји ти та два 
ни воа умет нич ких ви зи ја, то зна чи за у век оста ти у окви ру пу ког 
тех нич ког по и ма ња упра во оних ства ри ко је се мо гу и мо ра ју са
гле да ва ти у пу ној ду хов но и сто риј ској са др жај но сти и сми са о ној 
пу ни ни. Не уме ти одво ји ти та два ни воа умет нич ких ви зи ја, то 
зна чи оста ти пот пу но збу њен пред сло же но шћу и чул ном ша ро ли
ко шћу са вре ме ног све та, те оста ти бес по мо ћан у тра га њу за креа
тив ним пер спек ти ва ма ко је во де ка ду би на ма ар хај ске ствар но сти. 
Је дан од нај у бе дљи ви јих из ра за ове збу ње но сти и бес по моћ но сти 
са др жан је у опре де ље њу мно гих ства ра ла ца ко ји ола ко при ста ју на 
те зу о ефе мер но сти, те пот пу ној тро шно сти сва ког ства ра лач ког 
чи на, па и пе снич ког. Убе ђе ње да и пе сни ци ма пред сто ји да се пре
да ју за ко ни то сти ма тр жи шта, еко но ми је и про фи та је сте јед на од 
нај о па сни јих за блу да и си стем ски спро во ђе них ла жи, за сно ва них 
на про мо ви са њу ефе мер но сти у нај ви ше ин стан це пе снич ког чи на. 
Као што чи сти ерос или мо на шки до жи вљај Бож јег при су ства не
ма ју ма те ри јал ну це ну, та ко и ау тен тич ни пе снич ки чин не мо же 
да се из ра зи еко ном ским вред но сти ма. Пе сник сто га мо ра очу ва ти 
сло бо ду сво га ду ха и мо ра се уз ди ћи из ван сва ког об ли ка за ви сно
сти, док је је ди на ње го ва за ви сност она ко ја му омо гу ћу је пу ну 
сло бо ду – за ви сност ко ја про из ла зи из по све ће но сти пе сни штву 
и пе снич ком от кро ве њу као веч ном вра ћа њу истог.

По е зи ја мо же да ста ну је би ло где, али ма где на ста ла, она мо ра 
не пре ста но да чу ва сво ју ар хај ску пу но ћу пе снич ког по сто ја ња 
све та, као што мо ра да обез бе ди ви ђе ње све та као от кро ве ња. Кул
ту ро ло шки по сма тра но, по е зи ја мо же по сто ја ти у окви ри ма чи сте 
усме но сти, што су по ка за ле оне нај ва жни је фол клор не тра ди ци је 
у ко ји ма се по ја ви ла вр хун ска пе снич ка кре а тив ност. За срп ске 
пе сни ке не мо же оста ти бе зна чај на чи ње ни ца да је упра во срп ска 
усме на по е зи ја је дан од свет ски ре ле вант них фе но ме на, те да су њен 
све у куп ни зна чај тек знат но ка сни је по че ли да до се жу срп ски ау то
ри пи са них књи жев них де ла. По е зи ја мо же по сто ја ти и у окви ри ма 
пре пи си вач ких ак тив но сти, што су на ро чи то убе дљи во по ка за ле 
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нај вред ни је сред њо ве ков не кул ту ре угра ђе не у це ло куп но на сле ђе 
све та. За срп ске пе сни ке не мо же оста ти бе зна чај на чи ње ни ца да 
је упра во срп ска сред њо ве ков на пи сме ност и књи жев ност јед на 
од, та ко ђе, свет ски ре ле вант них фе но ме на у ко јем су бо го сло вље, 
по е зи ја и исто ри ја про го во ри ли у нај при сни јем срод ству. 

По е зи ја, на рав но, нај ди на мич ни је по сто ји у окви ри ма кул ту ре 
пи сме но сти и штам па не књи ге, а ње ни раз вој ни то ко ви по ка за ли 
су из у зет но моћ ну под сти цај ност у по гле ду раз вој них то ко ва пое
зи је и књи жев но сти у це ли ни. По е зи ја и књи жев ност су нај моћ
ни је раз вој не под сти ца је за до би ле упра во у овом пе ри о ду, а срп ска 
књи жев ност је до сти гла вр хун ске до ме те (Ње гош, Ла за Ко стић, 
Ду чић, Дис, Ан дрић, Цр њан ски, Се ли мо вић, Ћо сић, По па, Па вло
вић, Ра ич ко вић, Иван В. Ла лић, Киш, Пе кић, Па вић и др.), упо ре
ди ве са до ме ти ма нај ра зви је ни јих кул ту ра све та.

У ам би јен ту са вре ме не кул ту ре ко ју од ли ку је до ми на ци ја 
елек трон ске ко му ни ка ци је и ви со ко раз ви је ног ин фор ма тич ког 
дру штва, по е зи ја за до би ја не ке но ве функ ци је: штам па на књи га 
и да ље је ва жан ме диј, али све ви ше се тра же но ви об ли ци по пут 
елек трон ске књи ге, ЦДро ма, об ја вљи ва ња пе снич ких тек сто ва 
пре ко дру штве них мре жа и сл. По е зи ја осва ја но ве ме ди је, а с тим 
у ве зи до ла зи и до из ве сних про ме на ти по ва пе снич ке тек сту ал
но сти. Ипак, до кључ них, ре во лу ци о нар них про ме на тек сту ал не 
прак се до шло је знат но ра ни је, још у епо ха ма аван гар де и нео а ван
гар де, а на те ме љу та квих тек сту ал них прак си, као и прак си не што 
од ме ре ни јих, мо дер них, мо дер ни стич ких и пост мо дер них ти по ва 
по е ти ке, по е зи ја је тра жи ла и на ла зи ла соп стве не раз вој не пер спек
ти ве. При том, у усло ви ма раз ви је не про из вод не кон ку рент но сти 
пе сни ци се уме ју пре тва ра ти у раз ви је ни те хон по е тич ки ме наџ мент, 
че сто не спре ман да се по ду хва ти естет ски нај зах тев ни јих об ли ка 
ис тра жи ва ња сми сле но сти по сто ја ња и све ко ли ког са би ра ња сми
сла чо ве ко ве ег зи стен ци је. На тим про це си ма очу ва ња естет ске 
ре ле вант но сти пе снич ког чи на ва ља упор но и де лат но, а још ви ше 
ви зи о нар ски и от кри ва лач ки ра ди ти, а нај ве ћим не по жељ ни ци ма 
у том по све ће нич ком тра га њу ва ља про гла си ти оне ко ји на сто је да 
уна пред оне мо гу ће сва ки го вор о сми сле но сти и бе сми сле но сти чо
ве ко вог по сто ја ња, те пе снич ког све до чан ства о то ме. Са мо та кво 
опре де ље ње и од луч но де ла ње мо гу до при не ти да се вра ти по ве
ре ње у по е зи ју и ње не из ра жај не по тен ци ја ле. 

Сви ти про це си раз гра ни че ња чи сто тех но по е тич ког, с јед не, 
и ду бин ски сми сло твор ног об ли ка го во ра, с дру ге стра не, мно го су, 
ме ђу тим, ста ри ји од ско ра шњих об ли ка ис по ста вља ња ових по е
тич ких ди ле ма, а по сто ја ли су и у вре ме ни ма ка да смо ве ко ви ма, па 
и ми ле ни ји ма би ли да ле ко од ра зних об ли ка са вре ме не ме диј ске 
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прак се. Об ли ци ин тер ме ди јал но сти у ве о ма ви дљи вом об ли ку по
сто ја ли су још у ан ти ци, а по го то во су си сте мат ски ис пи ти ва ни у 
пе ри о ду ба ро ка, да би тек то ком XX и XXI ве ка по ста ли из ра зи то 
до ми нант ни уну тар пер цеп тив ног по ља и кон цеп ту ал ног окви ра 
књи жев но сти као умет но сти. Чак и по јам хи пер тек ста де фи ни сан 
је ше зде се тих, а у не ким еле мен тар ни јим об ли ци ма још че тр де се
тих го ди на ХХ ве ка, да кле – пу не три, чак и пет де це ни ја пре не го 
што је ин тер нет, то ком де ве де се тих го ди на, по чео да за у зи ма про
стор у пост мо дер ном ме диј ском до жи вља ју све та. Но ви све то ви 
увек за поч ну знат но ра ни је не го што се ис по ста ве у сво јим, ја сним 
по јав ним об ли ци ма.

Го не та ње све та као им пе ра тив

Ду хов но и сто риј ски и исто риј ско по е тич ки по сма тра но, ре во
лу ци о нар ност пе снич ког је зи ка одав но је пре шла сво ју кул ми на ци
о ну тач ку. Од вре ме на исто риј ске аван гар де, као и ка сни је по твр де 
у вре ме ну нео а ван гар де, та је ре во лу ци о нар ност у ве ли кој ме ри 
ис цр пла сво је из ра жај не мо гућ но сти, па је ова вр ста ис тра жи ва ња 
при лич но ис тро ше на. Да нас углав ном мо же мо ра чу на ти са ре ла
тив но сит ним, че сто и па тво ре ним об ли ци ма ре во лу ци о нар ног 
ду ха, бу ду ћи да су они круп ни ји за хва ти, ко ји стре ме ка из ме на ма 
чи та вог си сте ма пе сни штва и књи жев но сти као ин сти ту ци је, већ 
те мељ но ис про ба ни. Сто га одав но има мо те жак, по не кад и не при
ја тан ути сак ка ко у на шем вре ме ну су штин ских ре во лу ци ја у књи
жев но сти не ма, упр кос то ме што их још мно ги при жељ ку ју. Мо же
мо се са мо те ши ти не ка квим сит ни јим про ме на ма ко је би смо, у 
скло пу па тво ре ног ре во лу ци о нар ног за но са, мо гли не кри тич ки 
про гла ша ва ти епо хал ним из ме на ма све га по сто је ћег. Уко ли ко пак 
бу де мо по сва ку це ну одр жа ва ли ре то ри ку ре во лу ци о нар не из ме не 
све та, до би ја ће мо са свим по гре шне сли ке ствар но сти и по е зи је, а 
из ми ца ће нам оно нај вред ни је, спо соб но да од го во ри на иза зо ве 
са вре ме ног све та. Ели от је упра во то урав но те же ње ди на мич ких 
про це са те мељ но оба вио у по е зи ји и књи жев но сти, у кри ти ци и 
кул ту ри мо дер ни стич ке и аван гард не епо хе: он је, не по сред но по сле 
Пр вог свет ског ра та, по ка зао ка ко је ис пра зна ре то ри ка чи сте ре во
лу ци о нар но сти и ка ко је она ве о ма опа сна по оп ста нак чо ве ка и ње
го ве кул ту ре. Од бра нив ши по јам тра ди ци је у вре ме ну ка да је тра
ди ци ја про гла ша ва на као за у век ис тро шен, пре ва зи ђен и ште тан 
по јам, овај пе сник, есе ји ста и драм ски пи сац утвр дио је ра цио нал
ни сми сао на ко јем се мо гу уте ме љи ти зна че ње и сми сао пе снич ког 
де ла ко ји би би ли трај ни ји од сва ко днев не, про из вод не или ре цеп
тив не, тех но по е тич ке или тр жи шне ефе мер но сти пе снич ког чи на.
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Јед на од нај ве ћих за блу да на шег вре ме на је сте иде ја да се мо
ра мо ба ви ти пре вас ход но фе но ме ни ма са да шњо сти или про јек то
ва не бу дућ но сти, а да нам си ту а ци ја про шло сти мо же би ти са мо 
из вор фру стра ци ја и дез ин фор ма ци ја. Кри ти ку ју ћи та кве за блу де, 
Ели от је сте био су штин ски у пра ву, а ње го ва са зна ња вре де и да нас, 
прем да ње го во кон крет но пе снич ко и по е тич ко ис ку ство уоп ште 
не мо ра би ти ре ле вант но за мно ге да на шње пе сни ке. И да нас, као и 
у Ели о то во до ба, као и ве ко ви ма ра ни је, сва ки пе сник мо же и мо ра 
да ус по ста ви соп стве ну тра ди циј ску ли ни ју за сно ва ну на ње го вом 
са свим лич ном из бо ру, из бо ру ко ји мо же де ло ва ти крај ње про из
вољ но, чак и не у те ме ље но, али ко ји, без об зи ра на ве ћу или ма њу 
оп шту ва жност, у кон крет ном слу ча ју да је или не да је ва ља не ре
зул та те. Је ди но што оправ да ва сам тај из бор је су упра во ре зул та ти 
и ис хо ди ко је ће пе сник по сти ћи у сво јој пе снич кој прак си.

Што се пе снич ког успе ха ти че, број об ја вље них при ме ра ка 
по ет ских књи га ни је ни ка кво су штин ско ме ри ло. Ти ра жи пе снич
ких књи га је су ма ли, као што су и ра ни јих го ди на и де це ни ја, а 
по го то во ве ко ва би ли ма ли. Но, сво ју вред ност пе сни штво не до
ка зу је ве ли ким ти ра жи ма књи га не го је за сни ва на сна жном деј ству 
у ду би на ма би ћа ма њег бро ја љу ди, спрем них да пре тре су тра го
ве сми сла ко је ре чи со бом но се и спрем них да иза зо ву ре ак ци је 
би ћа на та кав го вор о сми слу. Сво је деј ство на ши ре дру штве не 
сло је ве по е зи ја углав ном оба вља по сред ством из ра зи то сен зи бил них 
љу ди, спрем них да по сле ини ци ја ци је ње ним иза зов ним ду хом и 
са ми по ста ну ре зо на то ри и еми те ри та квих дра го це них ви бра ци
ја. При том те ви бра ци је не ма ју стро го исто риј ски, већ до се жу онај 
су штин ски – ва ни сто риј ски сми сао по е зи је. Или, ка ко то Џу бран 
ве ли: „Умет ност на ста је кад се тај на ви зи ја умет ни ка и ма ни фе ста
ци ја при ро де сло же да на ђу но ве об ли ке.”3 Ино ва ци ја је, да кле, са мо 
је дан аспе кат фе но ме на, и то онај исто риј ски, а пре о ста ла два чи
ни о ца (умет ни ко ва ви зи ја и ма ни фе ста ци ја при ро де), у ве ли кој ме ри 
ани сто риј ски од ре ђе на, мо ра ју да се сло же и хар мо ни зу ју са оним 
пр вим ка ко би умет нич ко де ло би ло истин ски вред но. Умет ност, па 
и по е зи ја, увек је не ка вр ста спо ра зу ма и уса гла ша ва ња про ла зног 
и не про ла зног, исто риј ског и ван вре мен ског, вре мен ског и веч ног.

Оно што да нас пе снич ки по сто ји не мо же се ни ка ко одво ји ти 
од оно га ка ко се не ка да по сто ја ло и ка ко ће се у бу дућ но сти по сто
ја ти. У кон крет ној пе снич кој прак си нај че шће пре по зна је мо ка ко је 
јед ној од ових три ју ди мен зи ја не ми нов но да та пред ност, али тај 
гест ни ка ко не мо же ис кљу чи ти оне дру ге две пре о ста ле вре мен
ске ди мен зи је би ћа и све та. Те две ди мен зи је би ће са мо дис крет ни је 

3 Х. Џу бран, нав. де ло, 21.
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по ста вље не, али не ће и не мо гу би ти ели ми ни са не. Уко ли ко се и 
по ку ша оба ви ти та ква ели ми на ци ја, на пра ви ће се те шка је рес јед
но ди мен зи о нал ног об ли ко ва ња по ет ског би ћа, а од та квих ре дук
тив них по сту па ка, ду го роч но по сма тра но, ни ка кве сре ће не ма. Та кви 
по ступ ци мо гу би ти од ко ри сти у мар ке тин шке и пр о па ган ди стич
ке свр хе, али на пу те ви ма ка та квим свр ха ма истин ски дух по е зи је 
не пре би ва трај но не го са мо ин ци дент но. 

По е зи ја бу дућ но сти упо ри ште ће тра жи ти у чо ве ко вим су о че
њи ма са мно гим, са свим ви дљи вим, опи пљи вим и ма те ри јал ним 
или крај ње не ви дљи вим, скри ве ним и хи по те тич ким фе но ме ни ма, 
па оту да ба вље ње про шло шћу и тра ди ци јом, ко ли ко и ба вље ње 
са да шњо шћу и бу дућ но шћу, и да ље са др жи деј ство дис крет них 
али кон сти ту тив но ва жних ства ра лач ких чи ни ла ца. И нај ре а ли
стич ни ји и нај фан та стич ни ји, и нај ствар ни ји и нај вир ту ел ни ји, и 
нај кон крет ни ји и нај ап стракт ни ји пе снич ки из ра жај ни ка па ци те ти 
мо гу, па и мо ра ју на ћи урав но те же ња, по сле свих об ли ка ан та го
ни за ма и аго ни за ма, ни хи ли за ма и фу ту ри за ма ка кви се у пе сни
штву с раз ло гом мо гу пре по зна ти. Да ли ће се тај на чин урав но
те же ња ма ни фе сто ва ти као пи са ње у ка ме ну или ша ра ње по пе ску, 
да ли ће то би ти из раз ма те ри јал не ро бу сно сти, ве шти не landarta, 
ин тер вен ци ја у про сто ру и пра вље ња вер бал них асам бла жа, или 
ће то би ти из раз ма те ри јал не та на но сти и не у хва тљи во сти ис точ
њач ке ман да ле, мо ли тве ног бру ја или не ких дру гих, кон цеп ту ал
них об ли ка де ма те ри ја ли за ци је де ла, то ни је пи та ње ко је тре ба 
твр до, дог ма тич ки ре ша ва ти. Мо гу ћа су сва ис ку ства ко ја до во де 
до ва ља них, про ми шље них и уз бу ђу ју ћих ис хо да. Пе сник тра га за 
свим оним што би ће је сте, па му ни шта у би ћу по сто је ћег не мо же 
би ти стра но!

Уко ли ко кри ти ка има ика кво га сми сла, он да је то сми сао 
под сти ца ја на без мер на кре а тив на прег ну ћа. Та ква функ ци ја кри
ти ке је да нас уто ли ко по треб ни ја што жи ви мо у вре ме ну ко је је 
по ста ло вр хун ски мај стор об ма на и ла жи, при че му се као су штин
ска на ме ћу са вр ше но пе ри фер на и не ва жна пи та ња, а пра ва и 
истин ска пи та ња чо ве ко вог би ћа ста вље на су на мар ги ну јав ног 
дис кур са, па се, ве о ма че сто, и не ви де. Не пре ста но раз ви ја ти за
пи та ност над све том, иза зи ва ти чо ве ко во чу ђе ње па и кри тич ку 
свест у од но су на све по јав не об ли ке жи во та и све та, то мо ра би ти 
је дан од ва жних и трај них за да та ка истин ске по е зи је, као што мо ра 
би ти и ва жан део обра зов ног си сте ма, ко ји др жи не са мо до се бе 
не го и до чо ве ка као по вла шће ног би ћа све ми ра. Све то је сте мо
гу ће са мо уз услов да ти пе сни ко ви ви ју га ви, ин ди ви ду ал ни, тра
га лач ки пу те ви во де ка от кро ве њу све та и ка од бра ни сми сла чо
ве ко вог по сто ја ња. Пе сник је по зван да ре ша ва не са мо пи та ња свог 
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ин ди ви ду ал ног ста ту са не го и веч на пи та ња чо ве ко вог би ћа, сми сла 
ње го вог дру штве ног по сто ја ња, те уни вер зал ног, он тич ког по рет ка 
све га по сто је ћег. 

Из ра жај ни ап со лут сво је се ди ште на ла зи у сло же но сти чо ве
ко вог би ћа, као и у бес крај но сти све га по сто је ћег, а тај се ап со лут 
ни ка ко не мо же ис црп сти. Та ко не што је Хе ра клит кон ста то вао 
већ и за (људ ску) ду шу, а нек мо ли за све ко ли ки уни вер зум: „Ду ши 
гра ни ца не ћеш на ћи, па ма кар об и шао све пу те ве: та ко је ду бо ко 
(скри ве на) ње на ме ра!”4 Го вор о сми слу све га по сто је ћег ни ка ко, 
да кле, не ће мо ћи да ис цр пи сам сми сао, као што ни ду ша, би ће, 
ствар ност не мо гу ни ка ко би ти ис тро ше ни, ни ти ве ли ки и ма ли 
све то ви, ма кро ко смос и ми кро ко смос мо гу би ти за о кру же ни и 
до ве де ни до ја сно сти ко ја би ели ми ни са ла сва ку по тре бу за за го
нет но шћу и тај на ма све та, за отво ре но шћу ко му ни ка ци је и истин
ском за пи та но шћу пе снич ког ду ха. Ха лил Џу бран на јед ном ме сту 
ве ли: „От крио сам тај ну мо ра раз ми шља ју ћи о ро си.”5 Сва ком 
пе сни ку је у за да так да то да о мо ру го не та у су о че њу са ро сом, као 
што је и у су о че њу са мо рем не ми нов но го не та ти о при ро ди ро се. 
Те ра спо не, ко ји пу те ве пре ла ска од јед не до дру ге ин стан це чи не 
не пре глед ним и бес крај ним, пе сник мо же и мо ра са чу ва ти као 
при ви ле ги ју соп стве не уду бље но сти у свет и ње го ве по јав не об ли
ке. Са мо та ко, а упр кос свим об ли ци ма тех но по е тич ког и сци јен
ти стич ког, ма шин ског и ком пју тер ског ис ку ше ња, пе сни ци мо гу 
би ти до стој ни са вре ме ни ци сво га до ба, али и – по Ше ли је вим 
ре чи ма – „жре ци не схва ће ног на дах ну ћа” и „не при зна ти за ко но
дав ци све та”.6

Мој пут и мо ја лу та ња

Сва ки пе сник мо ра ре ша ва ти пи та ње суд би не по е зи је исто вре
ме но ре ша ва ју ћи и пи та ње соп стве ног би ћа и пи та ње све та и уни
вер зу ма. Пе сник има пра во на све сво је спе ци фич но сти и на укуп ну 
сло же ност свог раз вој ног пу та, а за ме ра ти му због бур них про ме на, 
то зна чи не раз у ме ва ти ди на мич ку, еруп тив ну при ро ду не са мо 
по е зи је не го и све та у ко јем жи ви мо. Пе сник има пра во на сво је 
за но се и пр ко се, на сво је круп не исти не и еруп тив не ви зи је, на ве
ли ке енер гет ске ин јек ци је и ја ке те ра пе ут ске трет ма не по сле ко јих 
би свет тре ба ло да до би је са свим но ви из глед и но ву ау ру. Са мо та ко 
пе сник мо же, и да ље, с пра вом би ти на зи ван жре цом и не при зна тим 

4 М. Мар ко вић, нав. де ло, 150.
5 Х. Џу бран, нав. де ло, 9.
6 Пер си Биш Ше ли, „Од бра на по е зи ја”, прев. Ран ка Ку ић, у: О по е зи ји, прир. 

Бо ри во је Не дић, Про све та, Бе о град 1956, 139. 
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за ко но дав цем све та. Пе сник та кав мо же би ти чак и у слу ча ју ње го
вог пот пу ног не сна ла же ња у жи во ту, чак и уко ли ко ни је у ста њу да 
уре ди и соп стве ни стан, а нек мо ли чи тав све мир, чак и уко ли ко 
се по ка же не вешт да оба вља чи тав низ прак тич них по сло ва и да 
ре гу ли ше еле мен та р не со ци јал не ре ла ци је. Он ће све то успе шно 
пре ва зи ћи уко ли ко бу де спре ман да се су о чи са нај ви шим пи та
њи ма по сто ја ња, са укуп ном дра ма ти ком чо ве ко вог би ћа и са све
о бу хват но шћу све га по сто је ћег. 

Као кре а тор има ги на тив не ствар но сти, као жрец на дах ну ћа 
и не при зна ти за ко но да вац све та пе сник има пра во и оба ве зу да 
уре ђу је уни вер зум у скла ду са сво јим ви зи ја ма и на на чин на ко ји 
га он им пе ра тив но об ли ку је. Уко ли ко се не осме ли да та ко не што 
ма кар по ку ша учи ни ти, пе сник пре ста је да бу де пе сник, а пре тва ра 
се у по слу шног ад ми ни стра тив ног бе ле жни ка по сто је ће ствар но
сти, пре тва ра се у ћа ту не све сног иче га дру гог осим пу ких фор
му ла ра ко ји су му по ну ђе ни из фун ду са еле мен та р не пи сме но сти 
на шег до ба. Да би се из бе гло пу ко ад ми ни стри ра ње у све ту ова квом 
ка кав је, пе сник би мо рао да се су о ча ва са отво ре ним и бол ним пи
та њи ма, са раз вој ним пер спек ти ва ма, као и ко нач ним ис хо ди ма и 
сми слом жи во та и ствар но сти. Крај ње је кон фор ми стич ко ре ше ње 
уко ли ко пе сник не пре ста но сле ди по е тич ке окви ре ус по ста вље не 
у не ком прет ход ном до бу: та ко се мо же пи са ти у не до глед, али ће 
код сва ког истин ског пе сни ка мо ра ти да се ис по ста ви оту жан ути
сак да то на пи са но ви ше не раз го ва ра при сно са све том око се бе. 

Тра же ћи об ли ке тог при сног раз го во ра, ја сам се као пе сник 
ну жно ме њао, па сам са мо ме се би ис по ста вљао ве о ма раз ли чи те 
на ло ге, и то у ме ри у ко јој је и мо је са гле да ва ње све та по ста ја ло 
дру га чи је. У тим про ме на ма сти цао сам мно ге но ве са го вор ни ке 
– чи та о це и кри ти ча ре, а ти ди ја ло зи ја сно су ис ка зи ва ли пу ни 
сми сао и под сти цај ност ко му ни ка ци о них функ ци ја пе снич ког 
чи на: њи хо ва чи та ња уме ла су да ис по ста ве истин ска хер ме не у тич
ка от кри ћа. Има, до ду ше, кри ти ча ра и чи та ла ца ко ји ми не пра шта
ју мо је не ми ре и тра га ња, па и из ве сну про ме ну по е тич ких обра
за ца: они би, ваљ да, ви ше во ле ли пе сни ка ко ји би, по пут ка квог пса, 
био чвр сто ве зан за ку ћи цу ко ја му је на ме ње на. На та ко не што ја 
ни ка да, па ни са да не мо гу да при ста нем: сло бо да лу та ња и ис тра
жи ва ња је сте је дан од основ них пред у сло ва без ко јих не мо гу и 
не ћу пе снич ки да по сто јим. По ме ну ти ри го ро зни кри ти ча ридог
ма ти ча ри не опра шта ју ми, та ко ђе, ни ба вље ње ду хов но и сто риј ском 
ди мен зи јом чо ве ко вог по сто ја ња, а они би же ле ли да сва ки по мен 
ду ха и исто ри је бу де про гла шен чи ном му зеј ске пер фек ци је и из раз 
чи сте спрем но сти да се уби је сва ки об лик жи вог жи во та. Њи ма 
се, да ка ко, не мо же до па сти онај део мо га опу са у ко јем по ка зу јем 



178

ка ко је ду хов ни, мо ли тве ни и ми стич ки жи вот и те ка ко по тре бан, 
при су тан и де ла тан у кул ту ри на шег до ба. Та кво окре та ње ду хов
но и сто риј ској ствар но сти уме ло је по не ком кри ти ча ру да за ли чи 
чак и на чин на ру ша ва ња ау то но ми је пе сни штва и књи жев но сти, 
а по го то во на оспо ра ва ње ко дек са по ли тич ке ко рект но сти. Ме ђу
тим, уко ли ко се при хва ти ди на ми чан кон цепт по е зи је као из ра за 
ве чи тог не ми ра чо ве ко вог ума, ње го вих чу ла и ње го вог сен зи би
ли те та, он да озбиљ ни јих раз ло га за за бри ну тост не ма: по е зи ја мо ра 
за се бе са чу ва ти пра во да ула зи у све ри зич не, па и за бра ње не зо не. 
Уко ли ко то не чи ни, он да она ни је и не мо же би ти истин ска по е зи ја! 
А истин ску по е зи ју ни шта не мо же за у ста ви ти уко ли ко оди ста по
сто ји њен ау тен тич ни раз лог по сто ја ња: „Во де нич ни ка мен мо жда 
пад не” – ве ли Џу бран – „али ће ре ка на ста ви ти свој ток ка мо ру.”7

По ме ну ти кри ти ча ри – углав ном на тра гу пост мо дер ни стич
ких на че ла, схва ће них као об лик иде о ло ги је ко ја твр до оба ве зу је 
– при го ва ра ли су ми да сам на чи нио по е тич ки сал то мор та ле, те 
да сам био нео а ван гар ди ста, а сад сам не ка кав кон зер ва ти вац. Али 
кад би па жљи во осмо три ли све оно што сам ура дио, они би мо гли 
ја сно да уо че да ја ни ка да ни сам био нео а ван гар ди ста у пу ном сми
слу ре чи, прем да ће у мом опу су на ћи мно го то га што са др жи чак 
и ве о ма очи глед ну, знат ну нео а ван гард ну по е тич ку ре ле ван ци ју. 
Исто та ко ја ни ка да ни сам по стао кон зер ва ти вац, не го са мо ве о ма 
до след но ис пи ту јем ду хов не и исто риј ске вер ти ка ле срп ске кул ту
ре и тра ди ци је, а све то чи ним тра же ћи об ли ке њи хо вог да на шњег 
ва же ња и спе ци фич не ре ле ван ци је ве за не за до ба у ко јем жи ви мо. 
Да је то оди ста та ко, до во љан је до каз са др жан у ти по ви ма тек сту
ал но сти ко је су у но ви јим мо јим књи га мапо е ма ма на де лу: ту се 
тек сто ви ја вља ју као спе ци фич ни об ли ци кон кре ти стич ке прак се, 
на ђе них тек сто ва, readyma de пи са ња, хи пер ре а ли стич ке сли ке 
све та и исто ри је при ват ног жи во та, а не ће се на ћи не ка ква твр да 
суп стан ци јал ност, по е тич ка тро мост и под ра зу ме ва на оп шта сли ка 
све та убе ђе ног кон зер ва тив ца и кру тог тра ди ци о на ли сте. Уко ли
ко би не ко тра жио те о риј ску пер спек ти ву за оно што сам на чи нио 
у сво јих не ко ли ко нај но ви јих пе снич ких књи гапо е ма, нај при ме
ре ни ју плат фор му мо гао би на ћи у спе ци фич ној, фу ко ов ски ин то
ни ра ној ар хе о ло ги ји зна ња, тач ни је ар хе о ло ги ји са мо спо зна је. 

Се бе сам сма трао и сма трам пост мо дер ни стом, али по себ не 
вр сте, а ту спе ци фич ност из ра зио сам син таг мом „иси ха стич ки 
пост мо де р ни зам”, син таг мом ко ју одав но већ ко ри стим као ин тим
ну по е тич ку озна ку за оно што ства рам. Та озна ка мо же да об у
хва ти ка ко мо је мла да лач ки стра сне је зич котек сту ал не аван ту ре, 

7 Х. Џу бран, нав. де ло, 20. 
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бли ске нео а ван гар ди (Тру ла ја бу ка; Ра кљар. Же лу дац; Зе мљо пис; 
То пло, хлад но; Абра ка да бра; Хоп), та ко и ду хов но и сто риј ска са гле
да ња мо јих по то њих књи гапо е ма (Ве зни ци; По тај ник; Све тил ник; 
Ка ме на чте ни ја, као и упра во за вр ше на књи га Ма тич ни млеч). 
Ова ква по е тич ка по зи ци ја до зво ља ва ка ко по глед у ду бо ку про
шлост и у за пре те не то ко ве тра ди ци је, та ко и по глед у са да шњост 
и бу дућ ност ко ји тек тре ба да се пре по зна ју и опи шу. Сво је пе снич
ке све то ве ја при мам као от кро ве ња, а кроз њих до пи рем до ар хај
ских ду би на ко је ми ша пу ћу о веч ном вра ћа њу истог! То је мој ерос, 
о то ме све до чи мо ја по е зи ја! 
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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

НЕ ГДЕ У ЕОН СКОЈ СФЕ РИ, СВЕ ТЛО СНА ДУ ША  
НИ КО ЛЕ ТЕ СЛЕ СА ЗИ ВА СКУП ШТИ НУ  

БЛА ГО СЛО ВЕ НИХ НА УЧ НИ КА

Бра ћо и се стре,
Од лу чио сам да вас по зо вем
Ка ко би смо одав де, из ћу тљи ве веч но сти,
Про го во ри ли све тло шћу зве зда и пла не та,
Са мо гла сни ка и су гла сни ка. Не ко на и ван,
Да не ка жем – глуп, твр дио би
Да не ма мо сад ми шта го во ри ти,
Јер про шло је на ше. Али ја вам ве лим: 
Све до апо ка лип се
Ду ше на ше шап ћу и ро мо ре!
Са мо мо ра би ти не ког ко ће
Ту енер ги ју збо ра при хва ти ти
И раз у ме ти: не учи ни ли то ма кар
Је дан је ди ни жи ви чо век, ша пат и ро мор
Би ва ће све ти ши на овој пла не ти,
А он да ће га са свим не ста ти, ов де,
Где жи ве они ко ји не ма ју уши да чу ју!
Ја чу јем му ву ка ко вој нич ким ко ра ком
Труп ће по сто лу, ја чу јем ка ко
Тра ва ра сте! Све том су се сил не
Енер гет ске ни ти, не ви дљи ве
И не у ни шти ве, из у кр шта ле та ко
Да те ла на ша по чво ри шти ма укр шта ња
Про на ла зе са ма се бе! А ја вам ка жем: 
На у чи те хо да ти во до рав ним ста за ма, тад утвр ди ће те
Оп ста нак у вре ме ну! Љу де сте ти ме уве за ли
Ни ти ма ово га све та. Али кад се на у чи те
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Хо да ти ус прав но, у ви си не,
До Бож јег ума и веч но сти до ћи ће те,
Као сил на бла гост мо на шког по сла ња.
У том укр шта ју вре ме ни тог и веч ног,
Људ ског и бо жан ског, на ла зи се из во ри ште
И те мељ све га на че му ко смос,
И зна ње о ње му, по чи ва. Са мо енер ги ја
Љу ба ви и зна ња спо ји ти мо же ма кро ко смос
И ми кро ко смос! То је из вор све тло сти жи ве, 
Из ко је сад као ноћ на та ма, сад као
Сун чев сјај, пул си ра чи тав
Свет, при ро да, ти
И ја!




